
RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY 

w roku szkolnym 2020/2021 

Problem priorytetowy: Skrócenie czasu spędzanego przed komputerem na rzecz poszerzania 

zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu 

Wyniki ewaluacji: 

Cel zaplanowany: 

•zwiększenie świadomości uczniów na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach 

problemowych,  

•poprawa relacji interpersonalnych w społeczności szkolnej,  

•poprawa umiejętności organizowania sobie wolnego czasu w sposób efektywny,  

Kryterium sukcesu: 

Zestawienie procentowe 

A. Znaczenie zdrowia w mojej szkole 
• tak- 61% 
• raczej tak- 26% 
• raczej nie- 8% 
• nie- 5% 

B. Atmosfera w mojej klasie i szkole 
• tak-51% 
• raczej tak-47% 
• raczej nie-2% 
• nie-0% 

C. Uczenie się o zdrowiu   
• tak-56% 
• raczej tak-37% 
• raczej nie-3% 
• nie-4% 

D. Moje samopoczucie podczas nauki zdalnej 
• tak-45% 
• raczej tak-20% 
• raczej nie-12% 
• nie-23% 

E. Pomoc programu Szkoła Promująca Zdrowie w roku szkolnym 2020/2021 

• tak-62% 

• raczej tak-20% 

• raczej nie-7% 

• nie-11% 

 



 

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu- ankieta wśród uczniów 

Realizacja zadań: 

Nazwa zadania Kryterium sukcesu W jakim stopniu osiągnięto 
kryterium sukcesu 

A. Znaczenie zdrowia w mojej 
szkole 

  

Pho3nix Active School- konkurs 
na najbardziej inspirującą do 
aktywności fizycznej i sportu 

szkołę 

osiągnięte Wysokim 

Akcja "Zdrowo i sportowo"- 
promowanie aktywności 

fizycznej( aktywność fizyczna to 
zdrowie) 

Osiągnięte Wysokim 

Promowanie i wprowadzenie 
aplikacji Pho3nix Kids- aplikacja 

liczy kroki i motywuje do 
regularnej aktywności, 

dodatkowo mozna brać udział 
w konkursach. Patronat nad 

Pho3nix School objął Komitet 
Olimpijski. 

Osiągnięte wysokim 

Seria najlepszego sportowca 
online 

Osiągnięte Wysokim 

Eksperymentownia- warsztaty 
Steam, to warsztaty łączące 
nauki ścisłe, matematykę, 

inżynierię i sztukę z 
dziedzictwem Ostrowa 

Tumskiego.  

Osiągnięte Wysokim 

Konkurs "Pokoloruj świat na 
Sportowo" 

Osiągnięte Wysokim 

Udział uczennic klas IV i VII w Osiągnięte wysokim 
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Biegu Erasmusa 

Obchody Europejskiego Dnia 
Sportu 

Osiągnięte Wysokim 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo Osiągnięte Wysokim 

  Osiągnięte Wysokim 

Obchody Dnia Bezpiecznego 
Internetu 

Osiągnięte Wysokim 

Udział w projekcie 
prozdrowotnym "Dzień pustej 

sali" 

Osiągnięte Wysokim 

Udział w kółku kulinarnym 
 

Osiągnięte Wysokim 

Udział w kółkach tanecznych Osiągnięte zadowalającym 
Kółko dziennikarskie-jako 

rozwijanie pasji dziennikarskich 
Osiągnięte Wysokim 

Obchody Dnia Mediów- 
rozmowy na temat 

niekorzystnego wpływu 
długiego spędzania czasu przed 

komputerem/telewizorem 

Osiągnięte Wysokim 

I Miejsce w wyzwaniu firmy 
Elektrolux- wspólne warsztaty z 

finalistką Masterchef Junior  

Osiągnięte Wysokim 

Orliczki- treningi, turnieje, 
Poznańska Liga Orliczek- 

wyjazdy raz w miesiącu, Zielone 
wyzwania- osiągnięcie I miejsca 

na koniec sezonu za rundę 
jesienną oraz IV miejsca za 

rundę wiosenną. 

Osiągnięte Wysokim 

Powołanie 3 dziewczynek z 
naszej szkoły przez PZPN do 
Wielkopolskiej Kadry Regionu 

Osiągnięte Wysokim 

Zajęcia rozwijające "Wyginam 
śmiało ciało" 

Osiągnięte Wysokim 

cykliczne warsztaty na temat 
emocji, rozpoznawania emocji, 
regulacji emocji w oparciu o grę 
Uniwersytetu Dzieci pt. "Lekcje 

z klasą" 

Osiągnięte Wysokim 

Zajęcia rozwijające 

"Szkolniaki poznają 
dzieciaki" 

Osiągnięte Wysokim 

lekcje z panią pedagog " 
Znam swoją wartość" 

Osiągnięte Wysokim 

Pierwsza Pomoc 
„Ratujemy, uczymy 
ratować”. 

osiągnięte zadowalającym 

B. Atmosfera w mojej klasie i 
szkole 

 

  



Wspólne udziały w zawodach 
sportowych oraz uczestnictwo 

w zabawach na świeżym 
powietrzu 

Osiągnięte wysokim 

Gry zespołowe opierające sie 
na rywalizacji 

Osiągnięte wysokim 

Dzień Dobrych Uczynków- 
promowanie dbania o dobre 
relacje w rodzinie i koleżeńskie 

Osiągnięte wysokim 

Zajęcia w kl 1-3- Jak być 
dobrym kolegą/koleżanką 

Osiągnięte wysokim 

C. Uczenie się o zdrowiu   

 
  

Pogadanki świetlicowe na 
temat niekorzystnego wpływu 

długiego korzystania z 
komputera 

Osiągnięte wysokim 

Granie na ekranie- szkolenie dla 
nauczycieli i uczniów ( 

podniesienie świadomości 
społeczności szkolnej na temat 
wpływu stylu życia na zdrowie, 

promowanie aktywności 
fizycznej, zachęcanie do udziału 

w zajęciach rozwijających) 

Osiągnięte wysokim 

Udział w Ogólnopolskim 
Programie Edukacyjnym 

"Dobrze jemy" Fundacji Szkoła 
na widelcu 

Osiągnięte wysokim 

Wykonywanie prac 
plastycznych o tematyce 

zdrowotnej 

Osiągnięte wysokim 

D. Moje samopoczucie podczas 
nauki zdalnej 

 

  

Zajęcia profilaktyczne w klasach 
4-7 dotyczące obniżonego 

nastroju, depresji w trakcie 
zdalnego nauczania 

Osiągnięte zadowalającym 

Zajęcia profilaktyczne w klasach 
1-3 dotyczące obniżonego 

nastroju, depresji w trakcie 
zdalnego nauczania 

Osiągnięte zadowalającym 

Zajęcia o tym jak radzić sobie z 
emocjami prowadzone przez 

panią pedagog 

Osiągnięte wysokim 

E. Pomoc programu Szkoła 
Promująca Zdrowie w roku 
szkolnym 2020/2021 

 

Osiągnięte  

Pomoc psychologa/pedagoga Osiągnięte wysokim 
Biblioterapia-czyli terapia przez osiągnięte zadowalającym 



książkę 

Czytanie fragmentów i 
rozmowy z dziećmi o książce A. 

Stążki-Gawrysiak pt. "Self-
Regulation. Szkolne wyzwania. 
Opowieści dla dzieci o tym, jak 
działać, gdy emocje biorą górę" 

Osiągnięte zadowalającym 

Wysyłanie do rodziców oraz 
uczniów materiałów 

dotyczących bezpiecznego 
korzystania z internetu, złego 

wpływu nadmiernego 
korzystania z mediów oraz 

propozycji aktywnego 
spędzania czasu 

Osiągnięte wysokim 

Spotkanie z pracownikiem 
Straży miejskiej „Uczeń 
bezpieczny w domu i w 

szkole” 

osiągnięte wysokim 

 

Wnioski: 

1. Korzyści z działań  

• Poprawa jakości spędzania czasu uczniów 

• Większa świadomość uczniów i rodziców na temat dobrego wpływu aktywności fizycznej na 

zdrowie 

• Zwiększone zainteresowanie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi 

• Zwiększenie świadomości związanej z bezpieczeństwem w sieci i nie tylko 

 

Trudności w realizacji zadań: 

Ze względu na panującą pandemię COVID- 19 niemożliwe było zrealizowanie w zaplanowany 

sposób działań związanych zwłaszcza w klasach 4-8. 


